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***  
  مستعدون للتفاوض مع السلطة : رئيس بلدية القدس الغربية

اعلن رئيس بلدية القدس الغربية لوبليانسكي استعداده للتخلي عن احياء عربية في القدس مثل ابو ديس                : القدس
ولكنه رفض التخلي عن الحرم القدسي باي شكل الية سلطة غير اسرائيلية وكذلك رفـض                .للسلطة الفلسطينية 

كما امتدح الجدار    .ربية االخرى فهو لم يمانع    فكرة التخلي عن الحي االسالمي في البلدة القديمة اما االحياء الع          
  بفـضل الجـدار انخفـض عـدد          :االسمنتي الذي بات يفصل بين القدس واالحياء العربية المجاورة وقال انه          

  .العمليات الفلسطينية في المدن العبرية
 السلطة الفلـسطينية    يمكن ان تنتقل لسيادة    من جهة ثانية، قالت مصادر اسرائيلية ان االحياء العربية في القدس          

   .في اية خطوة تفاوضية قادمة، مشيرا الى ان هذه االحياء عربية وال حاجة السرائيل ان تبقيها تحت سيادتها 
  16/8/2005األيام الفلسطينية 

  
   يناير يوما لالنتخابات21اللجنة التنفيذية تقر 

ل اجتماعها برئاسة محمود عباس على تنظيم        خال , التنفيذية لمنظمة التحرير   أعلن جميل المجدالوي اتفاق اللجنة    
وأشار إلـى أن    . وقال، قبلنا هذا التاريخ شرط أال يخضع من جديد للتغيير         .  يناير 21االنتخابات التشريعية في    

ومن  .حركة حماس، التي لم تشارك في اجتماع اللجنة، وافقت على الموعد بعد أن أكدت تحفظها على التأخير                
قبل يومين وقعنا قانون االنتخابات، عندما ينشر سنحدد التـاريخ فـي            : ر االجتماع بالقول  جانبه اكتفى عباس إث   
  .إطار شهر يناير المقبل

  16/8/2005البيان 
  

 ن علي امالك عامة في غزة يمسؤولل تعدياتبدء ازالة 
 مساكن بنيت اكد مدير عام الشرطة الفلسطينية امس ان الشرطة واالجهزة االمنية بدأت بازالة: غزة ـ اف ب

 .بحضور مدير عام الشرطة ومدير االمن الوقائي ,علي امالك الدولة من قبل مسؤولين في االجهزة االمنية
وقال عالء حسني ان بعض الجهات والمتنفذين استغلوا الظروف الماضية من اجتياحات وتعديات اسرائيلية 

 . امالك الدولة ىوانشغال السلطة الفلسطينية للسيطرة عل
  16/8/200دس العربي الق

  
  خطف الصحافي الفرنسي إجماع على إدانة
. الغموض يلف مصير الصحافي الفرنسي المختطـف       أن   :16/8/2005 األيام الفلسطينية    في كتب حسن جبر  

وفي ظل عدم التوصل إلى أدلة أو خيوط تقود إلى معرفة هوية الخاطفين او األسباب التي دعـتهم الختطافـه                    
عمليـة فـي    الزة األمنية والقوى الحية في المجتمع الفلسطيني من الخطورة التي تحملهـا             تتعزز مخاوف األجه  

ورغم قيام األجهزة األمنية ببـدء حملـة مكثفـة           .الوقت الذي تتركز أنظار العالم على االنسحاب اإلسرائيلي       
  .، إال أن مصيره بقي مجهوالً، ما زاد من تعقيد القضيةهلتحرير
دان خطف الصحافي، وقال إن هذه األعمال الغوغائية التـي            عباس أن: غزة من   16/8/2005الحياة   ونشرت

 عـن    التنفيذيـة  وعبـرت اللجنـة   . يقوم بها البعض لن نسمح بها، الفتاً إلى أنها تحصل بين الفترة واألخرى            
، وتقـديم   خطف، واعتبرت هذا العمل منافياً ألخالقنا الوطنية، وطالبت بإطالق سراحه فوراً          عملية ال استنكارها  

 .المعتدين للعدالة
ختطاف، وعبر سامي   إلر حركة حماس عملية ا    ااستنك: غزةمن   16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وذكر

أبو زهري عن استنكار الحركة لهذه الحادثة ألنها تتنافى تماما مع أخالق وتقاليد شـعبنا الفلـسطيني وتـضر                   
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ير الحماية الكافية لألجانب والعمل على بذل كل اإلجراءات لإلفـراج           بالمصلحة الفلسطينية، مطالبا السلطة بتوف    
  .عن الصحفي المختطف

 فرع فلسطين في االتحاد الـدولي       ةدانإ إلى   :غزةمن  سمر خالد    16/8/2005الرأي االردنية   وأشارت مراسلة   
 كمـا ادان   .حافة مؤكداً على أن هذا يمس بحرية الـص        ,فياللصحافة الفرانكفونية قيام مجهولين بخطف الصح     

ودانت  . المركز الصحافي الدولي في الهيئة العامة لالستعالمات، واصفاً هذا العمل بالجبان والالمسؤول            ,العملية
 كل الحريصين والغيورين إلى العمل من أجـل تـوفير           تدعو لخطفالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عملية ا     

  .يذاءهمالحماية لهؤالء األجانب، ومالحقة كل من يحاول إ
فرنسا دانت في اعالن صادر أن  : رويترزو أ ف ب نقال عن من باريس  16/8/2005البلد اللبنانية وأضافت

 العامة  ة الفرنسية قنصليالواضافت ان   ".  باالفراج عن الصحفي فورا    تطالبوعن الخارجية امس عملية الخطف      
  .اج عنهبالتعاون مع السلطات الفلسطينية المعنية لالفر في القدس تعمل

  
   دائرة27تأجيل االنتخابات المحلية في : الشوبكي
، واضـاف ان    231 دائرة انتخابية من اصـل       27صرح جمال الشوبكي انه تم تأجيل االنتخابات في         : رام اهللا 

تأجيل االنتخابات جاء بناء على قرار مجلس الوزراء وذلك لظروف تتعلق باالنسحاب الذي سيؤثر على حرية                
ة الحرية الديمقراطية حسب االصول، وأكد ان االنتخابات ستجرى في الدوائر المؤجلـة فـي               التحرك وممارس 

واضاف كما اتخذت اللجنة قرارا بالتمرير يقضي بالتأجيل استثنائيا لموعد الترشح مـن              .اطار المرحلة الرابعة  
  .20/8/2005 الى صباح يوم 16/8/2005يوم 

  16/8/2005الحياة الجديدة 
  

  ل االنتخابات في جنينيجأ ت تستنكرميةالحركة اإلسال
استنكرت الحركة اإلسالمية في محافظة جنين قرار السلطة تأجيل االنتخابات البلدية في محافظة جنـين               : جنين

وقد جاء هذا القرار المفـاجئ قبـل        . والتي كانت مقررة ضمن المرحلة الثالثة، إلى المرحلة الرابعة واألخيرة         
ويعزو مراقبون سبب التأجيل إلى فـشل  . يومالطلبات الترشيح للقوائم والتي كانت مقررة      الموعد المقرر لتقديم    

  .حركة فتح في جنين في تشكيل قوائم انتخابية نتيجة الخالفات التي تعصف بالحركة
  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   باإلسراع في إجراء االنتخابات البلديةةطالبالم :نابلس
ت الهيئة الوطنية لكسر الحصار عن مدينة نابلس باإلسراع في إجراء االنتخابات البلدية في المدينة               طالب: نابلس

  .والتوقف عن سياسة التعيين التي أثبتت فشلها وأدت لتفاقم األزمات التي تعيشها المدينة
  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   نفى وجود أي اتفاق ثنائي بين حماس وفتح: حواتمة

نفى األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة وجود أي اتفاق ثنائي بين حركتي فتح 
حماس لتنظيم أمور قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي، مؤكداً االتفاق بين السلطة وجميع الفصائل و

انية والفئوية الضيقة ألنها ستقود إلى وحذر حواتمة من الوقوع في أي شكل من أشكال المنافسة األن. الفلسطينية
  .اقتتال بين اإلخوة، ألن شارون يراهن في خطته على إشعال نار الفتنة الداخلية

16/8/2005البيان   
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  عناصر تزعم انتماءها لفتح تهدد رئيس بلدية الزوايدة 
 أبو مزيد، بالقتل بعد هددت عناصر مسلّحة زعمت انتماءها لحركة فتح رئيس بلدية الزوايدة، المحامي حسن

تهجمهم على منزله ليلة األحد، كما قاموا بمنعه من دخول البلدية من خالل وقوف عدٍد من المسلحين أمام باب 
وقالت مصادر محلية إن األحداث بدأت بعد خالٍف عائلي اتهم فيه نشطاء فتح رئيس البلدية باالعتداء .البلدية

وأضافت المصادر أن المشكلة لها خلفيات سياسية ذات عالقة .  الرئيس بشدةعلى أحد أفرادهم، األمر الذي نفاه
بنتائج االنتخابات البلدية التي جرت قبل عدة أشهر، وفازت بها حركة حماس بأحد عشر مقعداً مقابل مقعدين 

كم وبعث رئيس البلدية برسائل إلى جهاٍت معنية مثل رئيس السلطة محمود عباس ووزير الح. لحركة فتح
المحلي، للعمل على تطويق األحداث إال أنّه لم يجد آذاناً صاغية عند المسؤولين األمر الذي ينذر باستمرار 

  .التوتر غير المرغوب بين الفلسطينيين
16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
   ألفاً من الجئي لبنان يستعدون للعودة إلى غزة ثالثون
سطيني من الالجئين في مخيمات لبنان من ذوي القيود العائدة لقطـاع غـزة               ألف فل  30 يستعد حوالي    :بيروت

وهؤالء الفلسطينيون هـم مـن أبنـاء        .والضفة الغربية للعودة إلى أرضهم بعد إتمام االنسحاب اإلسرائيلي منها         
إضـافة إلـى    المقاتلين الذين تسللوا إلى األردن في السبعينات من القرن الماضي والتحقوا بالثورة الفلسطينية،              

وأسس هؤالء عـائالت    .  أو الحقتهم بعد ذلك ففروا إلى األردن ثم إلى لبنان          1967الذين طردتهم إسرائيل عام     
وعشية االنسحاب شكلت السلطات الفلـسطينية لجنـة        . في لبنان، لكن أبناءهم ظلوا بال قيود أو سجالت رسمية         

 إلى غزة، بعد أن تستكمل بـسط سـيطرتها علـى            لتسجيل قيودهم والعمل على إصدار وثائق تخولهم االنتقال       
  . القطاع عقب استكمال الجالء

  16/8/2005البيان  
  

 المستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في المواصي 
 هاجم المستعمرون اليهود، في ساعة مبكرة فجر اليوم، منازل المواطنين في منطقة المواصي، غرب :خانيونس

وأفاد مواطنون من سكان المواصي خالل اتصاالت هاتفية مع وفا، أن مئات .ةمدينة خانيونس جنوب قطاع غز
المستعمرين انتشروا في أنحاء المنطقة وعاثوا فيها فساداً، وهاجموا بعض المنازل في منطقة الفرا، وألقوا 

لدفاع وقال فايز شعت، رئيس جمعية القدس لتنمية المواصي والناطق اإلعالمي باسم لجنة ا.الحجارة عليها
والمحافظة على مصلحة أهالي المواصي لـوفا ، إنه تلقى العديد من المناشدات، من قبل المواطنين تفيد بتجمع 
اعداد كبيرة من المستعمرين غرب مستعمرة نافيه ديكاليم، حيث تحرشوا بالمواطنين القاطنين بمحاذة 

 . الفرا وشراب والبيوك:واضاف أن االعتداءات طالت منازل مواطنين من عائالت.المستعمرة
  16/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  ستولي على منزلين في سيلة الظهريحاصر جنين واإلحتالل ي

 استولت قوات االحتالل فجر اإلثنين على مبنيين في بلدة سيلة الظهر جنوبي مدينة جنين ونشرت آليات                 :جنين
وقال رئيس بلدية سيلة الظهر، إن قوات معززة        .رية الفندقومية مدرعة أمام المبنيين، وأمرت بإخالء منزل في ق       

من جيش االحتالل اقتحمت منزل المواطن حمدان الجمل وطلبت من سكانه إخالءه وعدم العـودة إليـه قبـل                   
وأوضـح  .أسبوعين، مشيرا إلى أن الجنود سيطروا على المنزل ونشروا في محيطه عددا من اآلليات المدرعة              

من الجنود اقتحمت مبنى تابعا للبلدية واستولت عليه وعززت من وجودها العـسكري فـي   أن مجموعة أخرى  
محيطه، مبينا أن المبنيين يقعان على الشارع الرئيس وسط بلدة سيلة الظهر التي تنوي سلطات االحتالل إخالء                 
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ل فـي البلـدة     وأشار إلى أن اإلجراءات التي اتخذتها قـوات االحـتال         .مستعمرة حومش المقامة على أراضيها    
ومحيطها عرقلت تنقل المواطنين وحدت من حركتهم إلى درجة كبيرة، حيث مداخل البلـدة العـشرة مغلقـة                  

  .بالسواتر الترابية، فيما مجنزرات االحتالل تجوب الشوارع
 حاجزا عسكريا على الطريق الترابية البديلة، التـي تـربط           أمسمن جهٍة أخرى نصبت قوات االحتالل صباح        

يعبد بمدينة جنين، وأوقفت المواطنين على الحاجز ودققت في بطاقاتهم الشخصية واستجوبت عددا مـنهم               بلدة  
وعرقلت مرورهم، فيما قامت القوات الصهيونية بإغالق طرق رئيسة وفرعية في محافظة جنـين، ونـصبت                

ـ  .حواجز عسكرية مكثفة على مفترقات الطرق، وأعاقت تنقل المواطنين والمركبات          ذه القـوات مـن     وكثفت ه
نابلس، وأغلقت بالكتل اإلسمنتية مداخل     -تحركاتها على امتداد الشارع االلتفافي شرق جنين وعلى طريق جنين         

بلدات وقرى يعبد، كفيرت، عرابة، مركة، المنصورة، الزاوية، عنزة، عجة، جبع، الفندقومية، وسيلة الظهـر               
قامت نقطة عسكرية ثابتة على مـدخل بلـدة عرابـة           وقال شهود عيان إن قوات االحتالل أ      .جنوب مدينة جنين  

الشمالي، لتعرقل حركة السير على الطريق البديلة، التي جرى تأهيلها من أجل تمكين المواطنين مـن البلـدة                  
والبلدات والقرى المجاورة، من التنقل خالل فترة اإلغالق التي أعلنتها سلطات االحتالل تمهيدا لتنفيذ خطتهـا                

وأضاف الشهود أن جنود الحاجز فتشوا المركبات المارة على         .قع من أربع مغتصباٍت في جنين     لالنسحاب المتو 
الطريق الفرعية المذكورة ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقتهم وتأخرهم عن وصول أماكن عملهـم                 

 بوابة حديديـة    وأشار مواطنون من بلدات وقرى جنوب غرب جنين، إلى أن قوات االحتالل أقامت            . وسكناهم
بالقرب من معسكر دوثان شرق عرابة، ورفعت األعالم الصهيونية على نقاط التفتـيش، كمـا كانـت هنـاك                   

  .سيارات جيب عسكرية على مفترق الشهداء جنوب المدينة
  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  االحتالل يقتحم مدينة طولكرم ويعتقل ستة شبان 

 حملة مداهمات اعتقلت خاللها سـتة شـبان         أمسات كبيرة من جيش االحتالل فجر        شنّت قو  :رومل السويطي 
وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت قريتي عتيل ودير الغصون وضاحية شـويكة شـمال                .بينهم فتى 

طولكرم وشنّت، وسط إطالق نار كثيف، حملة مداهمات واسعة طالت العديد من المنازل، مـشيرين إلـى أن                  
  . االحتالل أجبرت ساكني تلك المنازل على مغادرتها تحت تهديد السالحقوات

  15/8/2005 48عرب 
  

  ستخدم جهاز تفتيش إشعاعي عند معبر الكرامةياالحتالل 
 قامت سلطات االحتالل بتركيب جهاز أشعة مخصص لفحص المسافرين وتفتيشهم على معبر الكرامـة               :قلقيلية

وذكر شهود عيان أن    .  على غرار الجهاز المستخدم في معبر رفح الحدودي        بين الضفة الغربية واألردن وذلك    
دقيقة، ويوجد داخل الغرفة فتحـات      15 دقائق و  10كل مسافر يجبر على دخول غرفة التفتيش لمدة تتراوح بين           

جانبية تنفث بخار معين ال تعرف ماهيته، إضافة إلى ثالث شاشات صغيرة في جهة اليمين والـشمال تلـتقط                   
ا للشخص الواقف، وكاميرا رئيسية باتجاه الوجه، ومكان لوضع القدمين باللون األصفر، وعندما يـستقر               صور

وعبر الشهود عن قلقهم وخوفهم مـن التعـرض         .وقوف الشخص في المكان المحدد يأتي عامل ويشغل الجهاز        
اض عدد من النـسوة     لإلشعاعات التي يطلقها الجهاز وخاصة بعد ظهور حاالت مرضية بين المواطنين و إجه            

  .الفلسطينيات بعد تهرضهن ألشعة الجهاز
  15/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  مداهمات في الضفة وقمع تظاهرة في غزة وتجريف في القدس
 اقتحمت قوات االحتالل امس مخيم عايدة شمال بيت لحم، وداهمت مركزاً اجتماعياً وفتحت النار على                :رام اهللا 

وأفـاد شـهود ، أن      . احتفال جماهيري أقامه المركز بمناسبة اختتام المخيم الـصيفي للفتيـان          المشاركين في   
مجموعات متطرفة من المستوطنين شنت هجمات منظمة استهدفت منازل المـواطنين الواقعـة فـي شـارع                 

ـ               رأى مـن   الشهداء، وفي محيط ما تسمى المقبرة اليهودية، ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة، وذلك على م
كما داهمت قوات االحتالل عدداً من المنازل فـي بلـدة الظاهريـة جنـوب               . قوات االحتالل وتحت حمايتها   

وفي القدس، شرعت جرافاتٌ تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي امس بتجريف مساحات واسـعة مـن               .الخليل
الشريف، لصالح بناء مقاطع جديدة     أراضي الفلسطينيين الممتدة بين بلدتي بدو وبيت إكسا، شمال غرب القدس            

وفي قطاع غزة، فتحت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر امـس، نيـران            .من جدار الضم والتوسع العنصري    
أسلحتها الرشاشة على مسيرة سلمية في مخيم خان يونس الغربي بالقرب من حاجز التفاح الممر الوحيد لمنطقة                 

المتمركزين على حاجز التفاح، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل         وذكر شهود، ان جنود االحتالل      .المواصي
عشوائي على المواطنين، الذين شاركوا في المسيرة السلمية تضامنا مع اهالي المواصي، الذين تمنعهم قـوات                

  .االحتالل من العودة الى منازلهم التي خرجوا منها قبل نحو أسبوعين
  16/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  سننتصر يا بوش  .. سننتصر يا شارون: ة الرنتيسي تستذكر كلماتهعائل

تستشعر أم محمد، زوجة الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي، مشاركة زوجها، في احتفـاالت الـشعب              : قدس برس 
وعلى الرغم من غيـاب     .الفلسطيني باالنسحاب اإلسرائيلي، وقد صدقت نُبوءته بأن الشعب الفلسطيني سينتصر         

إن كلماته تعيش بين أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لم تخل مسيرة أو احتفال من خطبه الرنانة وهو                 الرنتيسي، ف 
سننتصر يا بوش، حتى إن األطفال في المسابقات الفنية وإبراز المواهب صـاروا             .. سننتصر يا شارون  ''يقول  

لزهور تـل أبيـب، والخليـل       يقلدونه حين كان يقول ال نفرق بين فلسطين وفلسطين، فيافا كغزة، ورفح كتل ا             
وقالت أم محمد في هذه المناسبة استشعر كيف كان الرنتيسي واثقا بـاهللا وبالنـصر، حينمـا قـال إن                .كالجليل

وأضافت ان الشهداء والمجاهدين قدموا من راحتهم ثم انتهى ذلك بدمائهم،           . تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم    
وأضـافت  . سبحانه وتعالى، وهم كانوا ينتظرون وعد اهللا، الذي تحقـق فكان ذلك يدل على أنهم حققوا مراد اهللا  

لوال تضحياتهم بدمائهم لما وصلنا إلى ذلك النصر، ولو بقوا أحياء من دون تضحية كيف سنصل إلى ما وصلنا                   
ـ  .إليه، ولم يأت هذا النصر إال بالدماء، وهكذا بدأت تتحقق النُبوءة التي كان يتوقعها الرنتيـسي        ئلت وحينمـا س

زوجة إن كان يراودها أي تمن لو كان زوجها على قيد الحياة ليحضر هذا االنسحاب، قالت ثق تمامـا أننـي                     
ووجهت أم محمد رسالة إلى زوجات وأمهـات وأخـوات الـشهداء            . حقيقة أشعر بمشاركته لنا في هذا النصر      

أجله ضحى أزواجنا وأبناؤنا، هاهي     لقد تحقق النصر الذي من      .. وأهالي المعتقلين، إذ قالت لهن أبشرن بالنصر      
جحافل المحتل الذي كان متغطرسا وقد صارت ذليلة، تجر أذيال الخيبة والهزيمة، هروبا من المقاومة، فابشرن                

كما وجهت رسالة إلى شارون قالت فيها واهللا لن يهنأ لنا بال إال بعد أن يتحرر كل شـبر مـن                     .بهذا االنتصار 
هللا لن يهنأ لنا بال، وستستمر المقاومة حتى يندحر آخـر صـهيوني عـن أرض                فلسطين، فغزة هي البداية، وا    

  . فلسطين، إن لم يكن ذلك على أيدينا فإن شاء اهللا سيكون على أيدي أبنائنا وأحفادنا
  16/8/2005الخليج اإلماراتية 

 
  .. التجمعات الفلسطينية تفتقد الماء والكهرباء

من التجمعات السكانية الفلسطينية تفتقد للمـاء       % 42، أن   أمسِلنَت   يتضح من معلومات إحصائية ُأع     :بيت لحم 
وأعلن رئيس الجهاز المركزي لإلحـصاء      .273وللكهرباء، وأن عدد اإلناث في مجالس السلطات المحلية بلغ          
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م، وقال إن جهازه نفـذ المـسح        2005النتائج األساسية لمسح التجمعات السكانية في األراضي الفلسطينية لعام          
واعتبر هذا المسح خطوة أساسية لعملية التخطيط       .  من نفس الشهر   20 و 2005 حزيران   1ل الفترة ما بين     خال

التنموي على مستوى التجمع السكاني، وأن المسح يتيح إمكانية دراسة توزيع الموارد األساسية للتجمـع مـن                 
المتـوفرة فـي التجمـع      خالل ربط ذلك مع عدد السكان والخـدمات والمرافـق العامـة والبنيـة التحتيـة                 

وأضاف أن هذا المسح يوفر بياناٍت حول البنية التحتية في التجمعات السكانية، وبيانات حول المرافـق             .السكاني
العامة واألماكن األثرية والتاريخية، باإلضافة إلى توفير بيانات حول واقع السلطات المحلية، وواقـع القطـاع                

  .صناعة التحويليةالزراعي وقطاعي التعدين والمحاجر وال
  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الحركة اإلسالمية في بلعا اختتام مخيمها الصيفي

نظمت الحركة اإلسالمية في بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم احتفاال بمناسبة اختتام مخـيم زهـرات                : طولكرم
وأثنى الشيخ الجيتاوي على    . كريم لهذا العام  اإليمان الصيفي الثاني ولتكريم الخريجات من دورة تجويد القران ال         

خريجات دورة تجويد القران الكريم مشيرا إلى أن بلدة بلعا حصلت على المرتبة األولى في المحافظـة بنـسبة     
 طالبة، من بينهن اثنتين من العشرة األوائل على مستوى الـضفة،            44، حيث بلغ عدد الخريجات      %100نجاح  

ى النادي واالحتفال، موصيا العامالت في حقل الدعوة بالتطبيق العملي ألحكام كتاب            وتوجه بالشكر للقائمات عل   
  .اهللا وسنة رسوله، وان يكن خلفا ألمهات المؤمنين، ولفاطمة الزهراء وذات النطاقين والخنساء

  15/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  يجمعية رعاية الطفل واألم في طولكرم تختتم مخيم النور الصيف
 18اختتمت جمعية رعاية الطفل واألم في مدينة طولكرم فعاليات مخيم النور الصيفي الذي اسـتمر                : طولكرم

وأوضحت مديرة المخيم سناء طلوزي أن المخيم شمل العديد من الفعاليـات            .  طفل وطفله  100يوما بمشاركة   
دوية ومـسابقات ترفيهيـة، وأخـرى       والزوايا، وأنشطة متنوعة في مجال المسرح والدراما والفن واألشغال الي         

  .ثقافية والعديد من المحاضرات التثقيفية والمشاركات المجتمعية
  15/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  يصدر تقريره الثالث حول انتهاكات االحتالل ضد الطواقم الطبية يمركز حقوق

ريره الثالث حول انتهاكات قوات االحتالل أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تق: لندن ـ القدس العربي 
 2002 أيلول 1وتضمن التقرير، الذي يغطي الفترة من .الحربي اإلسرائيلي ضد الطواقم الطبية الفلسطينية

، توثيقاً لالنتهاكات الجسيمة والخطرة التي مارستها، وما تزال ضد الفرق 2004 كانون أول 31وحتي 
لي االرتفاع الملحوظ في حجم النشاطات الحربية لقوات االحتالل حيث لم ويشير التقرير ا.والطواقم الطبية

تتوقف عمليات استهداف وقتل رجال المهمات الطبية، بل سقط خالل الفترة التي يغطيها التقرير أربعة شهداء 
نذ بدء وبذلك ارتفع عدد الشهداء من رجال المهمات الطبية، م. من األطباء والممرضين وأفراد الدفاع المدني

االنتفاضة، الي تسعة عشر شهيداً قضوا بينما كانوا يحاولون تقديم خدمات اإلسعاف والعالج للمحتاجين من 
فيما أصيب قرابة المئتين منهم أثناء تأديتهم واجبهم اإلنساني، ليرتفع عدد الجرحي . المرضي والجرحي

 450لفترة التي يغطيها التقرير، الي حوالي والمصابين في صفوف الطواقم الطبية، منذ بدء االنتفاضة وحتي ا
ويؤكد التقرير في استخالصاته علي تحليل المركز السابق، والذي تم تأكيده بالتوثيق القانوني الحي . شخصاً

والدقيق، وتم التحذير من مغبة استمراره في التقريرين السابقين، والذي مارسته هذه القوات ضد الطواقم الطبية 
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 الطبية وعربات نقل المرضي والجرحي وكافة مؤسسات الخدمات الصحية الفلسطينية ومراكز ورجال المهمات
الدفاع المدني، والذي يعزز استهداف هذه الطواقم ومؤسساتها عن قصد وسابق إصرار، وتأتي بناء علي أوامر 

 . عليا من القيادة السياسية لحكومة االحتالل وقادة الجيش
 16/8/200القدس العربي 

  
  األسرى األردنيون يناشدون حكومة بالدهم للنظر في أحوالهم 

 ناشد سلطان العجلوني، عميد األسرى األردنيين، مجلس النواب األردني ومؤسسات المجتمع المدني             :بيت لحم 
واألعالم الحر والكتاب الوطنيين في األردن بتكثيف الحملة الوطنية الداعية إلنهاء اعتقال األسرى األردنيـين               

وقال لمحامية نادي األسير إن أوضاع األسرى األردنيين البالغ عـددهم           . سجون االحتالل وإطالق سراحهم    في
وأكد العجلـوني، الـذي     . أسيراً صعبة للغاية ومصيرهم يتعلق بقرار سياسي وتدخل من الحكومة األردنية           47

 بأسرى حزب اهللا واألسرى      عاماً داخل السجن، أنه من حق األسرى األردنيين إطالق سراحهم أسوة           23أمضى
المصريين خاصة أن هناك اتفاقية سالم بين الحكومة األردنية والكيان الـصهيوني وأن هنـاك قـراراً سـابقاً                 

وترفض الحكومة الصهيونية اإلفراج عن أسرى أردنيين إال بعد قضاء فترة           . بإطالق سراح األسرى األردنيين   
  .م أحكام بالسجن المؤبد، بدعوى أن أيديهم ملطخة بالدماءحكمهم، في حين ترفض إطالق آخرين صدرت بحقه

  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  السجناء الصهاينة يهددون أسرى بئر السبع  
اشتكى أسرى العزل في بئر السبع في رسالة وصلت نادي األسير الفلـسطيني مـن أن                : أمين أبو وردة   ،نابلس

 برشقهم بالزيت المغلي وان حياتهم في قسم العزل باتت فـي خطـر بـسبب                السجناء الجنائيين اليهود هددوهم   
وأشار األسرى إلى أوضاعهم القاسية في زنازين العـزل         .استفزازات السجناء المتطرفين وكراهيتهم وعداوتهم    

االنفرادي خصوصاً ان عدداً منهم يقضي مدة طويلة زادت عن األربع سنوات في العـزل تـدهورت خاللهـا          
  . الصحية والنفسية، فهم معزولون عن العالم يعيشون في زنازين ال انسانية وذات ظروف صعبةأوضاعهم

  16/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ممرض يصرف دواء خاصاً باألمراض النسائية ألسير 
أكد معتقلون من سجن النقب الصحراوي، اليوم، في اتصال مع مركز األسرى لإلعالم، أن ممرضاً إسـرائيلياً                 

وأشار األسرى، إلـى    . عطى أحد األسرى من مدينة رام اهللا، دواء لتثبيت الحمل، بدالً من مسكن آلالم البطن              أ
أنه وبعد أن قام األسير بتناول الدواء الذي صرفه له الممرض، ولم يسمح له بلقاء الطبيب على اعتبار انـه ال                     

ه راح يصرخ من األلم، ورغـم مناشـدات         يعاني من مشكلة خطيرة، ساءت حالته الصحية بشكل كبير حتى ان          
عديدة من األسرى إال أن إدارة المعتقل لم تقدم أي عالج ولم تقم بفحص الدواء الذي أعطي له، وترك رهـن                     

من جانب آخر أفاد األسرى في معتقل النقب الـصحراوي، أن أوضـاع األسـرى               .اآلالم لمدة أكثر من يومين    
 تحرك من قبل إدارة السجن، خاصة في أجواء الحر الـشديد التـي              المرضى هناك تتفاقم بشكل كبير دون أي      

كما أفاد مركز األسرى، في     . تسود منطقة المعتقل، وبسبب وجود عدد كبير من المرضى في صفوف األسرى           
بيان صدر عنه، اليوم، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مددت، أمس، االعتقال اإلداري لمجموعة من األسرى               

  .نقب الصحراوي، لفترات زمنية مختلفةفي معتقل ال
   15/8/2005الصحافي الدولي 
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  أحكام بالسجن لفترات متفاوتة على أسرى 

 أصدرت المحكمة العسكرية في سجن سالم الصهيوني أحكاما بالسجن والغرامة المالية على عـدد مـن                 :نابلس
يني بأن المحكمة الـصهيونية أصـدرت       وذكر محمد الحلبي محامي نادي األسير الفلسط      . األسرى الفلسطينيين 

 عاما من سكان بلـدة      29من جهة أخرى استنكرت عائلة األسير حسين فيصل نصار          . أسرى 10أحكامها على   
  .مادما جنوب مدينة نابلس الحكم الجائر بالسجن المؤبد الذي أصدرته بحقه محكمة سالم الصهيونية مؤخرا

  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   حماس يهنئون ببدء االندحار من غزةأسرى
 وجه أسرى حماس تهنئتهم ألبناء الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية بمناسـبة ببـدء عمليـة                 :نابلس

أسرى في سجون ومعتقالت االحتالل يتقدمون ألبناء       : وجاء في بيان التهنئة   .االندحار الصهيوني من قطاع غزة    
كل أماكن وجوده في الوطن والشتات ومن عموم أبناء أمتنا العربية واإلسـالمية             شعبنا الفلسطيني المجاهد في     

هـذا نـصر    : وأضافوا.بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة بدأ اندحار االحتالل من أرض القطاع الصامد           
برار وقادتـه   مبين وإنجاز عظيم ما كان ليتحقق لوال جهاد وصمود شعبنا المجاهد وتضحياته بدماء شهداءنا األ              

  .الشهداء وجرحانا البواسل واألسرى الصامدين الذين نهديهم جميعاً هذا النصر المبين
  16/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  جماعات يهودية تواصل محاولتها القتحام االقصى

ية متطرفـة   مع بدء االنسحاب تزايدت المحاوالت التي تقوم بها جماعات يهود         : القدس عبد الرؤوف ارناؤوط     
وقد سجلت امس محاولتان القتحام االقصى احداهما في ساعات ما بعد الظهـر وثانيـة فـي         .القتحام االقصى 
اقتحام المسجد عبر باب المغاربة وفي كلتا الحالتين سارعت الشرطة          شخص   100 ان حاول    فقدساعات المساء   

قد اعلنـت الـشرطة عـن        و .ى عملية االنسحاب  االسرائيلية لمنع افراد هذه الجماعات خشية تأثير االقتحام عل        
اعتقال احد منظمي هذا التجمع بعد ان لم تحصل المجموعة على اذن من الشرطة القتحام المسجد حيـث تـم                    

  .تفريقهم من قبل الشرطة
  16/8/2005األيام الفلسطينية 

  
   ألف دوالر حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى السعودية420

زعم رئيس اتحاد أرباب الصناعة في الكيان الصهيوني أن الصادرات اإلسرائيلية           :  قدس برس  ،القدس المحتلة 
 ألف دوالر، وذلـك     420إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت في النصف األول من العام الجاري لتصل إلى              

دخلـوا   رجل أعمال سعودي     50إن  : وقال بروش  .على الرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسية بين الجانبين        
 عملية دخول كانت إلى موقـع       30نترنت، وأن   اإلفي الشهر الماضي إلى موقع معهد التصدير الصهيوني على          

 في المائة في عـدد      70وأشار إلى أنه جرى في العام الجاري ارتفاع بنسبة           .اتحاد الصناعيين على االنترنيت   
الشركات اإلسرائيلية التي تصدر إلى السعودية، وعادة ما يتم هذا التصدير عن طريق دولة ثالثة، زاعماً أنـه                  

، والميـاه    شركة إسرائيلية تصدر إلى المملكة، وأن المواد المصدرة إليها هي األجهزة الطبيـة             12توجد حاليا   
  .المعدنية، والعشب األخضر، واآلالت المختلفة، وأجهزة ميكانيكية ومعادن وغير ذلك

  15/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   استعداد إلعادة تشغيل مطار عرفات الدولي    
فنية استعدادا  قال وزير النقل والمواصالت ان وزارته ستشرع في القيام بعملية تدريب وتأهيل مكثفة لطواقمها ال              

وأضاف . للبدء المتوقع في اعادة تشغيل مطار ياسر عرفات الدولي واطالق العمل في اقامة ميناء غزة البحري               
في تصريحات صحفية أن عدة دول عربية واوروبية ستساهم في تأهيل وتدريب الكادر البشري للوزارة وفـي                 

وأوضح أن وزارته انتهت    . الدول الشقيقة والصديقة  مقدمتها الشقيقة مصر وتركيا وهولندا وفرنسا وغيرها من         
من كافة االستعدادات اللوجستية األخرى لمرحلة ما بعد االنسحاب ولديها جاهزية كاملة للتعاطي مـع جميـع                 
القضايا السيادية وفي مقدمتها البدء فورا بأعمال إعادة تأهيل وتشغيل المطار واقامة الميناء وتدشـين الممـر                 

  . بين شطري الوطناألمن الرابط 
   16/8/2005الشرق القطرية 

  
  توقعات بارتفاع حجم وقيم التداول في السوق المالية

القى قرار مجلس إدارة سوق فلسطين لألوراق المالية، المتعلق بخفض عموالت التداول لكـل               كتب حامد جاد  
 والقـائمين علـى الـشركات     من السوق وشركات األوراق المالية استحساناً ملحوظاً في أوساط ادارة الـسوق           

واعتبر الدكتور حسن ياسين، مدير عام السوق، أن من شأن هـذا القـرار              .المتداولة وشركات الوساطة المالية   
ولفـت فـي حـديث      .االسهام بزيادة حجم السيولة في السوق من الزيادة المتوقع ان تطرأ على حجم التـداول              

ول به في األسواق األخرى بشأن العموالت المقتطعة، اضـافة          الى انسجام هذا القرار مع ما هو معم       " األيام"لـ
الى ما يشكله قرار مجلس ادارة السوق من أهمية على مستوى تشجيع وجذب المستثمرين من الخـارج الـى                   

وتوقع ياسين، أن تشهد سوق فلسطين نشاطاً ملحوظاً خالل الفترة المقبلة في حال اسـتمرارية الوضـع                 .السوق
فراج اقتصادي، منوهاً الى رغبة العديد من المستثمرين في اقامة شـركات عامـة كبيـرة                السياسي وحدوث ان  

  .الحجم خالل المرحلة المقبلة التي ستتبع انسحاب اسرائيل من قطاع غزة وشمال الضفة
  16/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  مؤشر سوق فلسطين يسجل ارتفاعا طفيفا 

واغلـق  . في المائة  0ر19لمالية، أمس، ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته       سجل مؤشر سوق فلسطين لالوراق ا     : نابلس
 1ر63 نقطـة فـي الجلـسة الـسابقة، بارتفـاع مقـداره              839ر62 نقطة، من    841ر25مؤشر القدس على    

 شـركات، فيمـا     6 شركات، مقابل انخفاض في أسـهم        9 شركة، ارتفعت أسهم     18وجرى تداول أسهم    .نقطة
وقاد االسهم الرابحة سهم شركة القدس للمستحضرات الطبية بنسبة ارتفاع          . شركات دون تغيير   3استقرت أسهم   

 في المائة، ثم سهم شركة المـستثمرون        4ر62 في المائة، تاله سهم شركة التأمين الوطنية بنسبة          4ر92بلغت  
ربية  في المائة، وسهم الشركة الع     2ر43 في المائة، وشركة مصانع الزيوت النباتية بنسبة         3ر51العرب بنسبة   

أسهم الشركة العربية لمنتجـات     : أما االسهم الخاسرة فكانت   . في المائة  2ر22الفلسطينية لمراكز التسوق بنسبة     
 في المائة لكل منهما، وشركة فلـسطين لـصناعة          4ر74الباطون، وبنك االستثمار الفلسطيني بانخفاض نسبته       

 في المائة، وشركة مطاحن القمح الذهبي       2ر07ة   في المائة، والبنك االسالمي العربي بنسب      2ر56اللدائن بنسبة   
  . في المائة1ر01 في المائة، وبنك القدس للتنمية واالستثمار بنسبة 1ر28بنسبة 

  16/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  سنقرط يطالب إسرائيل بوقف تحكمها باالقتصاد الوطني ومفاتيحه
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ت الوطنية فـي الخليـل، امـس، الـسلطات          طالب مازن سنقرط خالل حفل افتتاح معرض الصناعا       : الخليل
االسرائيلية بوقف تحكمها باالقتصاد الفلسطيني ومفاتيحه ووقف ما تسميه بالعنف واالنفـالت األمنـي طالمـا                

 ان الجهات المعنية في السلطة الوطنيـة        لوقا.استمر االتفاق والتهدئة واالتفاق بين الفصائل الوطنية الفلسطينية       
خيرة من انجاز رزمة من القوانين االقتصادية هي االفضل في المنطقة على رأسـها              تمكنت خالل السنوات اال   

قانون االستثمار الفلسطيني الذي وافق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة، امس، والذي سيحال للمجلـس                
طقة من خـالل    التشريعي خالل اليومين المقبلين، مشيرا الى ان القانون سيساهم في جلب المستثمرين الى المن             

  . االعفاءات الضريبية التي يقدمها للمستثمرين
  16/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  كتاب القضية الفلسطينية إلى أين؟ 

كتاب القضية الفلسطينية إلى أين لمؤلفه اللواء الدكتور زكريا حسين استاذ االستراتيجية المنتـدب              : بشير العدل 
صر االسبق يعتبر من اهم الكتب التى صدرت حديثا والتى تتناول ابعـاد             بجامعة االسكندرية ومدير اكاديمية نا    

القضية الفلسطينية بدءا من ظهورها حتى يومنا هذا مرورا بمراحل التصعيد والتهدئة بفعل الجهـود العربيـة                 
 يقيم الكتاب فترة زمنية تمتد الكثر من نصف قرن بدأ من التفكير والتخطيط الـصهيونى الغتـصاب           . والدولية

 وما سبقه من اعداد مخطط صهيونى عـالمى         1917فلسطين وزرع دولة اسرائيل منذ صدور وعد بلفور عام          
 وصياغة  استراتيجية توفيقية لوضعه موضع التنفيذ بالتوافق مع القوى           1897فى مؤتمر بازل فى سويسرا عام       

اع المسلح العربية االسرائيلية    الكبرى والعظمى ثم المواجهات الفلسطينية من ثورات وانتفاضات وجوالت الصر         
التى تمت من خالل تحليل وتوثيق وعرض للظروف االقليمية والدولية التى كانت سائدة قبل واثناء جولة كـل                  

 والثانية عام   1948صراع مسلح والنتائج التى انتهت اليها كل جولة مسلحة بدءاً من جولة الصراع األولى عام                
ويتناول الكتاب قضية التحول السـتراتيجية الـسالم        . 1973ة الرابعة عام     ثم الجول  1967 والثالثة عام  1956

وعرضاً شامالً لتجارب التفاوض العربى االسرائيلى بدءاً من اعالن الرئيس الراحل  محمد أنور السادات عن                
  ومرورا بصيغة مدريد للسالم وتوقيع اطار أوسلو ومـا تـاله مـن   1977 نوفمبر 9مبادرته بزيارة القدس فى 

اتفاقيات على طريق السالم العربى االسرائيلى، ومروراً بطرح أرييل شارون رئيس الوزراء االسرائيلى صيغة              
، فيما اطلق عليه وعد بـوش  2004 ابريل 14االنسحاب احادى الجانب من غزه بمبادرة ضمانات أمريكية فى       

رض للتغييرات التى نجمت عن تغيير      الذى اعتبر أهم خطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وانتهاء بع          
القيادة الفلسطينية بوفاة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات وانتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الوطنيـة              
الفلسطينية وبزوغ أمل جديد فى رفع المعاناه والتنكيل والتصفية للشعب الفلسطينى بعقد ما أطلق عليه  تفاهمات                 

 وضمت كالً من الـرئيس  2005 فبراير 9 اليها قمة شرم الشيخ الرباعية التى عقدت فىشرم الشيخ التى انتهت 
المصرى والعاهل االردنى ومحمود عباس الرئيس الفلسطينى المنتخب وارييـل شـارون رئـيس الـوزراء                

  . االسرائيلى وذلك بعد اربع سنوات من تجميد اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية
   16/8/2005الشرق القطرية 

  
  العرب وثورة المعلومات

ضمن سلسلة كتب المـستقبل     " العرب وثورة المعلومات  "صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب         
 شارك في إعداد دراساته كل من أسامة الخولي وأنطوان زحالن وجمال الزرن وحـسن الـشريف                 44العربي  

يقدم هـذا الكتـاب     .داللطيف الرميحي ونايف علي عبيد    وزايري بالقاسم وطوباش علي وعلي األعسم وفؤاد عب       
مادة غنية لمطالعة معطيات ثورة المعلومات هذه، ومختلف ما تنطوي عليه من إيجابيات ومضاعفات سـلبية،                

وهـو يـضيف   . ولمطالعة صورة العالقة بين االقتصاد واالجتماع والمعرفة في البالد العربية وبين تلك الثورة       
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يقـع  .المركز من كتب ودراسات عن العولمة والثورة اإلعالمية الجديدة والتقانة المعاصرة          الى ما سبق ونشره     
  . صفحة196الكتاب في 

  16/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  جهود مصرية الشراك الفصائل في حكومة وحدة وطنية
في تشكيل حكومة  قال محمد بسيوني السفير المصري السابق لدى اسرائيل ان هناك جهودا مصرية للمساهمة 

وطنية بعد االنتخابات في يناير القادم موضحا ان هناك مستشارين مصريين يتحاورون اآلن مع السلطة وحدة 
و الفصائل الفلسطينية لوضع تصورات نهائية لفترة ما بعد االنسحاب و قال بسيوني ان مصر ال تسمح بوجود 

د فيه قوات مصرية و فلسطينية فقط و انه في حالة اسرائيلي واحد في ممر صالح الدين و ان الممر سيتواج
نقل المعبر من رفح الى منطقة كارم شالوم على الحدود المصرية االسرائيلية الفلسطينية سوف يكون هناك 
طرف ثالث في المعبر و لكن ليس اسرائيليا و انتقد بسيوني موقف حماس الذي تطالب فيه بأرض المستوطنات 

 االراضي مملوكة للدولة و هذا يعني انها ستؤول للسلطة الفلسطينية ممثلة الشعب من تلك % 97مؤكدا ان 
  . الفلسطيني 

16/8/2005عكاظ   
  

  باريس تدين خطف فرنسي في غزة وتطالب باالفراج عن
، دانت فرنسا في اعالن صادر عن وزارة الخارجية خطف فني صوت فرنسيا يعمل لشبكة التلفزيون الفرنسية

 .دينة غزة االحد وطالبت باالفراج عنه فورا في م3فرنسا 
16/8/2005الوطن الكويتية  

 
  مصر ترفض دفن نفايات المستوطنات في سيناء 

نفت الحكومة المصرية استجابتها لمطلب إسرائيلي لدفن نفايات إسرائيلية تمثل مخلفات الهدم في مستوطنات 
رسالة إلى مجلس الشعب المصري أن ملف وقال وزير البيئة المهندس ماجد جورج في . غزة في سيناء

محاوالت إسرائيل دفن نفايات مستوطناتها في أراض مصرية غير مطروح للنقاش بين الجانبين المصري 
وأكد أن هناك العديد من المناطق التابعة للدولة العبرية يمكن التخلص  . واإلسرائيلي وغير مطروح للتفاوض
  .  اسم مصرمن هذه النفايات فيها من دون إقحام

16/8/2005البيان   
  

 لجنة مشتركة لوضع رؤية لفرض سيادة القانون في لبنان  : زكي
 زكي، أمس، الرئيس امين الجميل في دارته في بكفيا وعرض معه األوضاع الراهنة والعالقات  عباسزار

للبنانية بدعم الشعب الفلسطيني كان لقاء مهماً جداً تناول المسلمات ا: وبعد اللقاء قال زكي .اللبنانية الفلسطينية
 وإعطاء ،على قاعدة المشاركة في إزاحة االحتالل وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك رفض التوطين

عا الى معالجة الملف الفلسطيني بمحبة وتعاون صادق بين كل  ددقاما الرئيس الجميل ف. الفلسطينيين حقوقهم
أما موضوع العالقة : وتابع. لحة المشتركة للتوصل الى حلولاألطراف لما فيه المصلحة الوطنية والمص

الميدانية على األرض مع المخيمات من النواحي األمنية واالنسانية واالجتماعية، وهذه االمور يجب أخذها كلها 
في االعتبار الن الشعب الفلسطيني شعب شقيق، ونحن نحرص ان تكون العالقة بين الشعبين طبيعية وتتأمن 

 الفلسطيني كل الحقوق ضمن إطار المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المواطنين اللبنانيين، ويجب أخذ للشعب
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وضع الشعب الفلسطيني المقيم في المخيمات في االعتبار نظراً الى وجود قضايا إنسانية تحتاج الى معالجة 
بشكل ملح .   

كان العماد عون متفقاً معنا تماماً في أن تكون وزار زكي النائب العماد ميشال عون وقال زكي بعد اللقاء 
وسئل هناك أصابع اتهام توجه  .العالقات شديدة الوضوح ال يسودها أي غموض، وهو مع تخفيف معاناة شعبنا

نحن بصدد تشكيل لجنة من أجل رؤية : إلى بعض الفلسطينيين في المخيمات بالضلوع في االنفجارات؟ فأجاب
 . نية وفرض سيادة القانون في لبنانمشتركة لبنانية فلسطي

16/8/2005السفير   
 

  مخيم كشفي فلسطيني في المعمرية زكي يفتتح
افتتح عباس زكي مخيم الوفاء في بلدة المعمرية في صيدا الذي تقيمه جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية، 

م عين الحلوة ألول مرة منذ انتشار الجيش وكان الالفت إقامة هذا المخيم للشبيبة الكشفية الفلسطينية خارج مخي
وأعلن زكي أن هاجسنا جميعا حق العودة، ورفض التوطين ورفض . 1990اللبناني في منطقة صيدا عام 

وفي اشارة الى الحديث . تقسيم لبنان الحبيب، وهذا يعني أن ال يبقى الغموض في العالقة الفلسطينية اللبنانية
 مقاتل من لبنان، فلسطين ملك لكل 3000 نقول لكل من يتحدث عن نقل :عن نقل مقاتلين الى غزة قال

 . المؤمنين والشرفاء والمحبين لها وسيعود كل الناس وسيعود من يرغب اليها وحينها ال ضير بمن نبدأ العودة
16/8/2005السفير   

  
  األردن ينتظر قراراً إسرائيلياً لدخول قوات بدر  

ن عدنان بدران أن بالده ال تزال تنتظر موافقة الجانب اإلسرائيلي على دخول أعلن رئيس وزراء األرد :عمان 
 1500قوات بدر الى الضفة الغربية، ويقدر عدد قوات بدر الفلسطينية الموجودة على الساحة األردنية نحو 

عد شرطي من أصول فلسطينية، تلقوا تدريبات للمساعدة في بسط األمن في الضفة الغربية في مرحلة ما ب
  .لهمودخالسماح باالنسحاب، إال أن سلطات االحتالل ال تزال تصر على عدم 

16/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

  األسرلة في مواجهة الفلسطنة.. إسرائيل ورائد صالح
  صالح محمد النعامي

 لها للحكومات التي ال تكاد التقارير الدورية التي ترفعها األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية ومراكز البحث التابعة
، تخلو 48تعاقبت على إدارة دفة األمور في الدولة العبرية خالل العقدين الماضيين حول الموقف من فلسطينيي 

  .من استنتاج مفاده أن الحركة اإلسالمية هناك بزعامة الشيخ رائد صالح تمثل خطراً إستراتيجياً على الدولة
توقفت رحاها  رب التي تشنها الدولة العبرية ضد الحركة اإلسالمية قدمن هنا يكون من الخطأ االعتقاد بأن الح

بعدما فشلت كل من األجهزة االستخبارية والمستوى السياسي في إسرائيل في إدانة هذه الحركة وتجريم 
  . زعيمها

  األسلمة والفلسطنة في مواجهة األسرلة
ادة الشيخ رائد ترفض في واقع األمر شرعية المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ترى أن الحركة اإلسالمية بقي

 المشاركة في االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية على الرغم من أن أعضاءها يتمتعون هارفضبدليل . إسرائيل
  .بحق المشاركة في هذه االنتخابات لكونهم يحملون الهوية اإلسرائيلية

يداً دليالً آخر على ما تعتبره المؤسسة األمنية ويشكل اهتمام الحركة اإلسالمية باالنتخابات المحلية تحد
  . اإلسرائيلية توجهات انفصالية تحكم عمل الحركة اإلسالمية
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يسود إجماع داخل المؤسسة األمنية على أن الحركة اإلسالمية تنطلق في أنشطتها لتحقيق هدف عام وكبير 
، عبر تهأسرل جهود الدولة العبرية لـ، وحمايته من 48وهو أسلمة وفلسطنة المجتمع العربي داخل فلسطين 

  . دمجه في األكثرية اليهودية
 ال يختلف أثنان داخل المؤسسة الحاكمة على أن مجرد التوجه نحو التدين داخل أوساط فلسطينيي ،في إسرائيل

  .  يعزز من أسلمة هذا المجتمع وفلسطنته48
 وإخوانهم في 48 تعزيز التواصل بين فلسطينيي وحسب إسرائيل، فقد لعبت الحركة اإلسالمية دوراً أساسيا في

وتمثل هذا التواصل في دور الحركة في إغاثة المعوزين والفقراء وأسر الشهداء، . الضفة الغربية وقطاع غزة
في . األمر الذي تعتبره الدولة العبرية جهودا غير مباشرة من قبل الحركة لدعم المقاومة الفلسطينية وحركاتها

 األجهزة األمنية الصهيونية تعتبر أن لهذا التواصل مخاطر أمنية، تتمثل في سهولة تجنيد نفس الوقت فإن
  .  في تنفيذ عمليات المقاومة التي تنفذها الفصائل الفلسطينية داخل إسرائيل48فلسطينيي 

قلقة حول م وقد عرض يوفال ديسكين رئيس المخابرات اإلسرائيلية الداخلية الشاباك مؤخراً ما اعتبره معطيات
و يدعي خبراء األمن اإلسرائيليون أن .  في عمليات المقاومة االستشهادية داخل إسرائيل48دور فلسطينيي 

 للمشاركة في عمليات 48هناك عالقة طردية بين القرب من الحركة اإلسالمية وبين استعداد فلسطينيي 
  .المقاومة

العبرية هو ادعائهم أن الحركة اإلسالمية تعمل دوماً لكن أكثر ما أثار حفيظة دوائر صنع القرار في الدولة 
على رفع سقف المطالب الوطنية الفلسطينية في المفاوضات وتمنع السلطة الفلسطينية واألطراف العربية 
  . األخرى من أي تراجع وتنازل في القضايا المهمة وبالذات في كل ما يتعلق بمستقبل القدس والمسجد األقصى

.  والمسجد األقصى على وجه الخصوص يقلق كثيراً دوائر صنع القرار في الدولة العبريةتبني قضية القدس
ولعله من األهمية بمكان اإلشارة هنا إلى قيام المخابرات باستدعاء أحد قادة الحركة قبيل أيام من اإلفراج عن 

سرائيلية بضرب الحركة الشيخ رائد وتحذيره من التعرض لقضية المسجد األقصى، وتهديده بقيام الحكومة اإل
  . مجدداً

  إسرائيل وخيارات العمل ضد الحركة
تبين مؤخراً أن الحكومة اإلسرائيلية تدرس توصية تقدمت بها المخابرات اإلسرائيلية الداخلية الشاباك لإلعالن 

كة في عن الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح كحركة غير قانونية وحظر نشاطها، ومنعها من المشار
  .االنتخابات المحلية

اإلعالن عن الحركة اإلسالمية حركة غير قانونية يعني إغالق جميع مؤسساتها الدينية والتعليمية واإلعالمية 
في نفس الوقت فإنه سيكون من حق أجهزة األمن اإلسرائيلية مالحقة كل . والسياسية واالجتماعية والخيرية

   .شخص يثبت انتماؤه للحركة اإلسالمية
ومن األهمية بمكان أن نشير إلى أنه ليس فقط المخابرات هي التي تدعو إلى إخراج الحركة اإلسالمية عن 
دائرة القانون، فجميع حركات وأحزاب اليمين في الدولة العبرية التي تتمتع باألكثرية البرلمانية تؤيد هذا 

لكن في المقابل هناك تحفظات . خصوصاالقتراح، وعدد من الشخصيات المهمة في حزب العمل، على وجه ال
  .قوية على هذا االقتراح

 فبعض األجهزة األمنية باإلضافة للصحافة والعديد من مراكز البحث ترى أن تطبيق هذا االقتراح ينطوي على 
وحسب وجهة النظر هذه، فإن اعتبار الحركة اإلسالمية حركة غير قانونية يعني دفع أعضائها . خطورة كبيرة

ضد الدولة بشكل سري، وعندها سيكون من الصعوبة على أجهزة الدولة األمنية واالستخبارية متابعتها للعمل 
ورصد تحركاتها، في نفس الوقت، فإن هذا سيدفع الحركة إلى مزيد من التطرف في المواقف السياسية، وقد 

  . يدفعها للعمل على المس بالدولة العبرية ومؤسساتها
  16/8/2005الجزيرة نت 
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  ازدواجية السلطة والبرنامج في ُأطروحات الزهار 
 مهند عبد الحميد

محمود الزهار في خطاب امام فوج المتدربين القساميين شكاً عميقاً حول .أثارت المواقف النارية التي طرحها د
اهيم التقارب السياسي بين الفصائل، وشوشت كل الحديث السابق عن تقليص الفجوات السياسية، وتوحيد المف

الزهار لنقطة التقاء واحدة . وكانت المفاجأة عندما لم يتعرض د. حول تبادل السلطة، واعتدال حركة حماس
بين ألوان الطيف الوطني مقابل تركيزه على نقاط خالف جوهرية يصعب جسرها، بل إنه، ويا لالسف، شكك 

قت ذاته الى التفرد بالسيطرة، والتفرد وألمح في الو. في طهارة سالح اآلخرين، وتبنى تحرير القطاع منفرداً
ولم يخل الخطاب من تهديد لآلخرين حين تمنى ان ال يذوق بأس . باالحتفال دون انتظار االذن من أحد

الزهار جد خطير ألنه قد يقود االمور الى انقسام وصراع داخلي ال . ان ما طرحه د.القساميين غير اليهود 
وهذا الخطر المحتمل . الفلسطيني في مواجهة االطماع والتهديدات الخارجيةتحمد عقباه، أقله إضعاف التماسك 

يطرح ضرورة إعالء الحوار العلني والمحاججة الصريحة على حوار الصالونات والغرف المغلقة والمجامالت 
ي بناء حوار يحتكم للرأي العام ال بصفته ملحقاً بل بوصفه شريكاً، يساهم في جسر الهوات وف. وتعويم المواقف

المواقف والسياسات والبرامج، حوار يقوم على حساب المصالح العامة والمشتركة في مواجهة المصالح االنانية 
وحوار يعتمد على تقديم حجة في مقابل حجة، وتلمس الموقف االقرب للصحة بعيداً . الفردية والفئوية الضيقة

  .عن االعتقاد بامتالك الحقيقة كاملة غير منقوصة
الزهار، القضية االولى سياسية برنامجية، وهي التي برزت .  جديرتان بالحوار كانتا محور حديث دقضيتان

وهذا الموقف البرنامجي يختلف تماماً مع الموقف . في دعوته لتحرير كامل فلسطين من البحر الى النهر
ي يستند لقرارات الشرعية  وحتى اآلن، والذ74السياسي المعتمد من المجالس الوطنية الفلسطينية منذ العام 

الدولية، التي تسمح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على االراضي المحتلة منذ العام 
ثمة فرق جوهري بين برنامج واقعي يلبي الحد االدنى من . 194، وحل قضية الالجئين بتطبيق قرار 67

 ومدعوماً من المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وجزءاً الحقوق الوطنية المشروعة للشعب، ويكون مؤيداً
من الرأي العام االسرائيلي ، وهو بهذا المعنى برنامج قابل للتحقيق، وبين برنامج غير واقعي يقود الى عزل 
نضال الشعب الفلسطيني عن العالم، ويعطي اسرائيل فرصة لمواصلة حرب التدمير واالقتالع والتهجير 

إنه وبمعزل عن االقتناع او عدم االقتناع بالشرعية .  ذلك البرنامج يطرح تدمير دولة اسرائيلبجريرة ان
والقانون الدولي وكل المسوغات الدولية التي تعطي اسرائيل حق الوجود، فان طرح برنامج يدعو الى تدمير 

لتي تملك القوة والقدرة وفي اسرائيل، سيؤدي، شئنا ام ابينا، الى تدمير الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل ا
شروط النظام العالمي الجديد، في حين ان اصحاب برنامج التدمير ال يملكون ال القوة وال القدرة وال حتى 

لهذا السبب فان طرح هذا الموقف يقع في باب المغامرة التي تقود الى التصفية بصرف . الحماية والشرعية
 حاولت حماس حل التناقض في برنامجها ، من خالل ابداء االستعداد لقد. النظر عن النوايا الحسنة والمخلصة

لقبول هدنة طويلة االمد، وإبداء االستعداد للمشاركة في اقامة دولة فلسطينية، ولكن من موقعها كمعارضة غير 
لدولة ملزمة باستحقاقات الدولة، وفي مقدمتها االعتراف بدولة اسرائيل كشرط ال مندوحة منه لقبول العالم با

وجاءت موافقة حماس على اتفاق القاهرة والتهدئة والمشاركة في االنتخابات المحلية واالستعداد . الفلسطينية
غير ان . للمشاركة في االنتخابات التشريعية، وذلك كترجمة عملية ال تقبل التأويل لحل التناقض المذكور

عي مغطى بموقف السلطة والمنظمة، وموقف حماس لم تحسم امرها فبقي موقفها مزدوجا يتعاطى بموقف واق
وفي هذه الحالة فان . راديكالي برسم المزاج الجماهيري والشعبوي والتحالفات االسالمية الداعمة مادياً ومعنوياً
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اآلن ونحن على ابواب التعاطي مع خارطة الطريق التي تشترط . حماس تقبض الثمن مرتين وال تدفع شيئا
ى ابواب التعاطي مع االنتخابات التشريعية التي تشترط تحديد موقف صريح ال لبس فيه الدفع مسبقاً، وكذلك عل

من الحل السياسي وخاصة اذا ما نجحت حماس في الوصول الى سدة الحكم او حتى المشاركة الفاعلة في 
لتطرف واالعتدال لم يعد الموقف المزدوج ممكناً، ولم تعد سياسة تقسيم االدوار في مواقف القيادة بين ا. السلطة

اصبحت حماس الصاعدة وجهاً لوجه . ممكنة، إال في حالة انكفاء حماس وذهابها الى هامش المشهد السياسي
امام استحقاق تحديد موقف صريح ال لبس فيه، هل هي مع الحل السياسي دولتين لشعبين، ام مع الحل السياسي 

  .دولة لشعب واحد؟ 
الزهار هي ازدواجية السلطة، وقد كان واضحا بما فيه . ة في اطروحات دالقضية الثانية التي ال تقل اهمي

الزهار لن نسلم السالح بل ان . قال د. الكفاية في رفضه احادية السلطة المقترن برفضه وجود سالح واحد
المطالبة بتسليم السالح يعد جريمة واضاف هذا السالح وحده سيدخل نتساريم وختم بتصعيد غير مسبوقمن 

وبالطبع فان مبرر التمسك الحازم بالسالح هو تحويل كل . ستحيل ان نتخلى عن سالحنا حتى لو قتلنا جميعاًالم
الزهار منسجماً .وفي هذا التحديد يبدو د. الشعب الى مجاهدين من اجل تحرير فلسطين من البحر الى النهر

ب االحتفاظ بالسالح وتطويره ليصبح ومنطقياً في طرحه، ذلك ان برنامج التحرير من البحر الى النهر يتطل
لكن الوضع ال يقتصر عند هذا الحد بوجود اطراف تتبنى برنامجاً آخر يكتفي بما أقرته . اضعاف ما هو عليه

وهذه االطراف فازت بانتخابات الرئاسة . 67الشرعية الدولية، أي برنامج دولة فلسطينية في حدود العام 
ت في موقع السلطة الشرعية التي اتت باالنتخاب، وهي تستعد ايضا لخوض استناداً لهذا البرنامج، وما زال

االنتخابات في كانون الثاني القادم، وهي ايضا في موقع قيادة منظمة يعترف بها العالم كممثل شرعي وحيد 
 كما إن موقف حماس. للشعب الفلسطيني، وما زالت تمثل الشعب في كافة المحافل الدولية والعربية واالسالمية

الزهار ال يمت الى الديمقراطية بصلة، ألن المشاركة في االنتخابات تعني المنافسة على تسلم . عبر عنه د
السلطة ومن يستلم السلطة عبر صناديق االقتراع من حقه ان يترجم برنامجه الذي فاز على اساسه بعد ان 

. ال سلطات بانتظار انتخابات قادمةونكون ازاء سلطة واحدة . تحول الى برنامج مؤيد من اكثرية الشعب
وكان يمكن . وعندما يكون لدينا سلطة واحدة فمن المنطقي ان نحتكم لمنظومة قوانين واحدة، ولسالح واحد

التعاطي مع استثناء سالح المقاومة في حالة بقاء االحتالل وبعد اخفاق المسعى الدولي الراهن في ايجاد الحل 
اما وأن االحتالل آيل الى الزوال من غزة، وبوجود هدنة في المناطق . السياسي المسمى خارطة الطريق

ولكن قد يقول البعض ان احتالل . االخرى فان وجود اكثر من سالح في غزة الخالية من االحتالل ال معنى له
ان سيكون الرد على ذلك بالقول . الضفة ما زال قائما وان السالح في غزة سيدعم ويآزر المعركة على الضفة

السالح البدائي والمتواضع الذي تستخدمه المقاومة من غزة ستكون مضار الرد االسرائيلي عليه اضعاف 
وهذا النوع من المواجهة يختلف عن . المضار التي ستلحق باالسرائيليين وربما تكون النتائج وخيمة ومدمرة

 تقوم اسرائيل باعادة احتالل القطاع وقد يقول البعض ايضا ربما. شكل المواجهة مع االحتالل داخل قطاع غزة
في هذه الحالة لماذا ال يكون الرد من خالل الجيش او . وبالتالي فان استمرار وجود السالح له ما يبرره

الحرس الوطني الذي يتكون من جميع المقاومين السابقين والذي سيكون بإمرة السلطة المنتخبة وتحت رقابة 
ذلك ال يبقى أي مبرر لبقاء السالح اال لدعم ازدواجية السلطة، فالسالح بدون بعد . المجلس التشريعي المنتخب

مقاومة يستخدم فقط لدعم سلطة داخل السلطة، وهذه السلطة المسلحة لن تسمح الي لص ان يمد يده على شبر 
ن السلطة من االرض المحررة واذا مدت ستبترها هذه السلطة المسلحة ستحتفل كما يحلو لها ولن تأخذ اذناً م

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تطالب . الشرعية وهذه السلطة تهدد بان ال يذوق بأس مقاتليها غير اليهود
حماس باالنتخابات طالما انها تود حسم السيطرة على السلطة بالقوة ؟ واذا ما سيطرت على السلطة باالنتخاب 

ح آخر، ومليشيات اخرى، وردود فصائلية على وعبر صناديق االقتراع، هل تسمح بوجود سلطة اخرى، وسال
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فالى متى . االنتهاكات االسرائيلية؟ االجابة على ذلك ال ، ألنه ال توجد سلطة في العالم تقبل بازدواجية السلطة 
  تتعامل حماس بازدواجية البرنامج وازدواجية السلطة؟

16/8/2005األيام الفلسطينية   
  

  حتاللتأهيل الشعب الفلسطيني لما بعد اال
 محمد جالل عناية

عن بعد، إنني كفلسطيني أتألم كلما أطلق سائق بوق سيارته تحت نافذة شخص مريض في إحدى القرى أو 
المدن الفلسطينية، وأتألم كذلك إذا قطع أحد المشاة شارعاً من المكان الخطأ وعرض نفسه ألخطار حوادث 

بعضاً أوالً، وثانياً حتى ال يرمينا الناس في الخارج المرور، وذلك لكي ال يؤذي األهل أنفسهم أو بعضهم 
اإلسرائيلية وأكاذيب نتنياهو “بالتخلف، وهذه قد تكون حساسية شديدة لدى المغتربين المنهمكين في تفنيد الدعاية 

  .وشارون وشالوم
اء الذي ومن هذا المنظور، لنا أن نتصور فداحة ما حصل من تلطيخ لصورة الشعب الفلسطيني جراء االعتد

. تعرض له زهير الصوراني، رئيس مجلس القضاء الفلسطيني األعلى، والذي استهدف حياته وترويع أسرته
وحمل الصوراني السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عما يتعرض له سلك القضاء والمجتمع الفلسطيني بشكل 

د قريع السابقة قدم ناهض الريس وزير وفي حكومة أحم. عام، وقدم استقالته إثر االعتداء الذي تعرض له
ولمحض المصادفة فإن زهير الصوراني . العدل في تلك الحكومة استقالته بسبب التعديات على جهاز القضاء

كان شريكي على مقعد الدراسة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة اإلمام الشافعي في غزة، كما جمعتنا 
. أما ناهض الريس وأنا، فصداقتنا عتيقة ومتجددة. تي أقامها في الكويتصداقة أسرية خالل الفترة القصيرة ال

والذي قصدته من هذه اإلشارة التي جاءت على غير العادة، هو أن تقبل شهادتي في هذين الرجلين الطيبين، 
ثنان في فقد نشأ اال. الفلتان األمني وهما على قمة هرم الجهاز القضائي الفلسطيني“اللذين طالهما ما يسمى ب 

بيتين وطنيين كريمين مما جعلهما في غنى عن بهرجة المناصب وتلويث األيدي بالمال الحرام، ولهما من 
  .دماثة الخلق وحسن المعشر ما ال يطيقه األشرار

والسالح كان دوماً عزيزاً . إنه لمن المآسي المحزنة أن يتحول السالح الفلسطيني في أيدي أهله الى نقمة عليهم
وأعود أحياناً بالذاكرة مع ذلك الصبي الذي هو أنا لنقل . لسطيني، أي صعب المنال عند الحاجة إليهعلى الف

بداية ونهاية من دون “وفي هذه المرة سوف أتحدث عن السالح الفلسطيني . صورة عن أحوال الفلسطينيين
المجدل  ( الغربية من بلدتنا ففي البداية عرفت السالح في سوق صغيرة في العراء في الناحية. متابعة مسيرته

 وكانت 1948 وبداية عام ،1947التي تقع على الساحل الجنوبي لفلسطين، وكان ذلك بين نهاية عام ) عسقالن
وببضع عشرات . البضاعة عبارة عن بنادق صدئة من أصناف قديمة ومتنوعة، وبعضها يندر وجود ذخيرة له

. على حامليها مواجهة القوات اليهودية العالية التجهيز والتدريبمن هذه البنادق غير الصالحة لالستعمال كان 
أما المجدل  عسقالن فإنها قد . أما النهاية فهي البنادق التي يوجهها الفلسطينيون الى صدور بعضهم بعضاً

  . واألراضي المحتلة لم تتحرر بعد1948،/4/11سقطت في أيدي القوات اليهودية في 
أربعة قتلى في “: ن وتبعث على الخجل تأتينا من األراضي الفلسطينية المحتلة، من مثلأخبار متتابعة تثير الحز

أحدث مشاهد الفلتان األمني، ومسلحون يخطفون ضابطاً فلسطينياً، واالعتداء على منزل النائب العام في 
 عينة وليست كل فتح، وهذه“السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبادل إطالق النار بين مجموعات مسلحة من حركة 

  .ما في األمر
فلتان أمني هو في حقيقة أمره كارثة وطنية عامة وليس مجموعة حوادث فردية، كما أن “وإن ما يطلق عليه 

. اللجوء الى وضع التفسيرات له من منطلق األهواء السياسية بين السلطة والمعارضة، يفاقم المشكلة وال يحلها
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فهناك أعضاء تنظيمات .  كالقتلة واللصوص هم من يلقى عليهم باللوموليس الخارجون على القانون وحدهم،
  .سياسية لها عناوين معروفة، وكذلك مجموعات متعارضة من تنظيم واحد متورطون في الفلتان األمني

الى إنه وباء ال يستثني أحداً، فأذاه ينال األفراد ويمتد . كارثة وطنية“الفلتان األمني يجب تناوله على أنه “وهذا 
ومن هنا تجب المبادرة الى إعالن حالة طوارئ من قبل كل . المجتمع ويشوه صورته الوطنية في أنظار العالم

المواطنين في كل مواقعهم لمواجهة هذه الكارثة، وإن إلقاء اللوم على اآلخر يفاقمها، كما أن تبادل العنف بين 
  .القمع والعصيان يوديان بالجميع

الفلتان األمني تعود في األساس الى عاملين متداخلين، هما ضعف مفهوم الوالء “ن ظاهرة وإذا أردنا القول، فإ
فإن ضعف الوالء . على المستوى الوطني، وضعف الحس الديمقراطي على مستوى العالقة بين المواطنين

ه التمييز بين الوطني أدى الى الشرذمة العنقودية لفئات المجتمع الفلسطيني، وأصبح الوالء فئوياً، وولد مع
أما الديمقراطية فهي حديثة الوالدة في مجتمع عايش االستبداد . مواطن من داخل الفئة ومواطن من خارجها

عقوداً طويلة، ولم تنضج فيه الديمقراطية الى أن يكافح المواطن للمحافظة على حقوقه، وأن يجاهد نفسه لعدم 
  .ة الى أن يقبل أحدنا باآلخر طواعيةوستظل ديمقراطيتنا شكلي.. التعدي على حقوق اآلخر

16/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

  كاريكاتير
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